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Overleg Tactisch Beraad 74 

Datum & tijd  14 april 2022, 9:30 – 11:30 

Auteur John Borst (secretaris) 

Aanwezigen Jacques Snel (Voorzitter), Marcel Benninga (KVK), Frank Jonker 

(Reconi), Laura Ouwehand (RVO), Sander Balk (UWV), Hendricus 

Wind (Unified Post), Rogier van Dokkum (BZK), Marco Smit 
(gemeente Rotterdam), John Borst (Secretaris), Ad van Leest (APG), 

Luc Boss (Belastingdienst), Frans de Kok (Logius), Rogier Pafort (SO 
Reconi) 

Classificatie Openbaar 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. De volgende mededelingen worden 

gedaan: 
- Sander Boer heeft zich afgemeld. Jeroen van Wingerde is niet aanwezig wegens opleiding. 

- Rogier Pafort sluit namens het Security Officers Overleg aan voor een toelichting op 

agendapunt 4. 
- Frans de Kok sluit aan voor een toelichting op agendapunt 6. 

 
2. Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst 

2.1. Verslag en besluitenlijst 

Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Laura Ouwehand geeft aan t.a.v. PROBAS nog niks te hebben vernomen qua organisatie 

van bijeenkomsten; 

- Marco Smit mist een opvolging n.a.v. zijn opmerking vorige keer over de makelaarsfunctie. 
De voorzitter geeft aan dat dit bij agendapunt 6 aan de orde komt. 

- Gevraagd wordt om in het besluit over décharge van de werkgroep te verduidelijken dat 

het om de werkgroep beschikbaarheid gaat. 
 

Het Tactisch Beraad (TB) stelt het verslag en de besluitenlijst van 24 maart 2022 met inbegrip 

van de wijzigingen vast. 

2.2. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt als volgt besproken: 

- Nr. 18: Afgerond. Staat op de agenda; 

- Nr. 17: Afgerond. Het traject PROBAS loopt wat vertraging op. Er gaat waarschijnlijk in 
mei een workshop plaatsvinden; 

- Nr. 16: Afgerond; 

- Nr. 15: Nagaan wat de status is van de RFC; 
- Nr. 13: Dit is ingebracht in het intaketeam. De methodiek w.b.t. eIDAS lijkt niet 

toepasbaar. Er wordt bekeken wat een toekomst vaste oplossing kan zijn. Dit is niet op 

korte termijn te realiseren; 
- Nr. 11: Rogier van Dokkum en de secretaris zullen hier contact over hebben; 

- Nr. 9 en 10: Deze worden opgepakt door de Beheerorganisatie;  

- Nr. 8: Loopt. BZK en BD zijn nog bezig eruit te komen; 
- Nr. 7: Afgerond;  

- Nr. 6: Afgerond. Kort na vergadering gestuurd; 

- Nr. 5: Frank Jonker geeft aan dat dit gisteren in het leveranciersoverleg besproken is. De 

leveranciers hebben unaniem ingestemd met een implementatieperiode van 2 maangen. 
De deadline kan dus op 14 juni gezet worden; 

- Nr. 4: Dit loopt. De leveranciers hebben gisteren besloten om een werkgroep hiervoor op 

te richten. De werkgroep zal naar verwachting in juni hier advies over op te leveren; 
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- Nr. 3: Formulering aanpassen. Dit betreft belegging van het verdere onderzoek naar 
invoering van 2-factor-authenticatie als minimum bij een projectleider. Dit loopt. Er moet 

een normale verwervingsprocedure doorlopen worden; 

- Nr. 2: Dit verschuift naar mei i.v.m. communicatieadviseur die binnenkort start bij Logius; 
- Nr. 1: Navraag is gedaan. Marcel Benninga zal z.s.m. een reactie op papier geven. 

  
3. Uit eigen kring 

O.a. het volgende wordt besproken: 

- Luc Boss geeft aan dat een naschrift is gepubliceerd over de uitspraak rond de inzet van 
eHerkenning voor aangifte. Er zijn geen verdere obstakels in de uitvoering. De link naar het 

openbare document wordt rondgestuurd. De verwachting is dat ambassades vanaf 19 mei 

kunnen gaan inloggen met eHerkenning. Communicatie wordt opgezet over de beperkingen 
van het eHerkenningsmiddel voor deze restgroep.  

- Laura Ouwehand meldt vanuit het intaketeam een voorstel te hebben ontvangen hoe de 

RVO om kan gaan met ketenmachtigingen. Daar zal op korte termijn op teruggekomen 
worden. Verder wordt de inzet van System2System (S2S) bekeken. Een punt is dat 

identificatie binnen S2S een andere invulling kent. Frank Jonker vult aan dat ook met 

machtigingen anders omgegaan wordt binnen S2S. Verder wordt binnen de RVO gekeken 
naar de koppeling tussen DigiD en eHerkenning zoals die bij de Belastingdienst wordt 

ingezet. Frank Jonker biedt informatie en ondersteuning aan namens de dienstverleners op 

dit thema. 
- Marcel Benninga geeft aan dat hij binnen de KVK bezig is om de verdere aansluiting op 

eHerkenning op de portfolio opgenomen te krijgen. Verder is de KVK in gesprek met de 

leveranciers over doorontwikkeling van de KVK als dataleverancier, vooral op het vlak van 
beschikbaarheid. 

- Hendricus Wind meldt dat leveranciers de release waarin de levering van de companyname 

en het PROBAS-nummer zitten, snel beschikbaar gaan stellen. Verder zorgt de deadline 
voor de kwartaalaangifte bij de Belastingdienst voor een toeloop van aanvragen bij 

leveranciers, die goed verwerkt wordt. Tenslotte is uit Kamervragen rond de upgrade van 

het inlogniveau naar EH3 bij accijnsteruggave op brandstof, gebleken dat het zeer 
belangrijk is dat dienstverleners hun klanten goed en ruim van te voren inlichten. De 

openstelling is last minute verlengd omdat gebruikers dit niet op tijd wisten. 

- Frank Jonker geeft aan dat er wekelijks overleg is over het verloop van de overgang van de 
Btw-aangifte naar MBDz met eHerkenning. Eind april zullen alle aangifteplichtigen over 

moeten zijn op eHerkenning. Er zijn geen grote vertragingen in de uitgifte. Over het laatste 

leveranciersoverleg kan teruggekoppeld worden dat er gesproken is over; een 

kennismakingsgesprek met de nieuwe stelselregisseur; over de vergoeding in het 
burgerdomein. Hier is een notitie over opgesteld; de verlenging van het EH3 

Belastingdienstmiddel en de compensatie; de vorming van een onafhankelijke vereniging. 

Dit is noodzakelijk om taken en verantwoordelijkheden aan over te kunnen dragen. Het 
uiteindelijke voortel zal terugkomen in de governance. 

- Rogier van Dokkum meldt dat in de week van 9 mei de WDO behandeld wordt. Hierdoor 

lijkt 1 juli een lastige opgave te worden. Als dit het geval is, heeft dit echter weinig effect 
op de invoering van de onderliggende regelgeving. 

 
4. SRA 2022 

Rogier Pafort sluit aan voor een toelichting. Hij geeft aan hoe de SRA in elkaar steekt en hoe tot dit 
resultaat en advies is gekomen. O.a. het volgende is besproken: 

- Rogier Pafort geeft aan dat de SRA vanuit het perspectief van de Security Officers is 

opgesteld. Dreigingen zijn altijd wel aanwezig, maar niet altijd leidt dit tot een risico. Een 
SRA is niet alleen technisch van aard. Op individueel niveau bij leveranciers worden ook 

RA’s uitgevoerd die veel technischer van aard zijn. W.b.t. WDO gaat het inderdaad over de 

onzekerheid rond lagere regelgeving.  
- De voorzitter concludeert dat de SRA teruggegeven wordt en de Beheerorganisatie 

gevraagd wordt om in een eerste stap te zorgen voor verduidelijkingen en aanvullingen, en 

alle invalshoeken wat betreft maatregelen mee te nemen. In een tweede stap is het nodig 
om het proces en de scope van de SRA te evalueren. Actie (secretaris): SRA 

verduidelijken en aanvullen. Alle invalshoeken rond maatregelen meenemen. Actie 

(secretaris): proces en scope SRA evalueren. 
 

Rogier Pafort verlaat de vergadering. 
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5. Voortgang Operationeel Beraad april 2022 

Sander Boer is afwezig. De voorzitter leidt het agendapunt kort in.  

Besluit: Het TB stemt in met de toevoeging van RFC2353 aan release 1.13 24 maart 2022. 
 
6. Essentie gevolgen domeinarchitectuur Toegang 

Frans de Kok sluit aan voor een toelichting. Hij licht aan de hand van een presentatie toe wat de 

domeinarchitectuur Toegang betekent voor de architectuur en werking van het eTD-stelsel voor 

eHerkenning, zoals het er nu naar uit ziet. O.a. het volgende wordt gedeeld: 
- Met eHerkenning zijn in ruim 10 jaar tijd steeds kleine stapjes gemaakt om verder te 

bouwen en waarde toe te voegen. Dit is een majeure wijziging.  

- Logius heeft de opdracht om deze architectuur te implementeren. Het wordt niet in één 
klap geïmplementeerd. Gaandeweg kunnen er aanpassingen volgen. 

- De voorzitter geeft aan dat het doel was om inzicht te krijgen in wat zo ongeveer op het 

eTD-stelsel afkomt. Dat is hiermee gelukt. 
- Geconcludeerd kan worden dat nog niet alles zeker is maar dat hiermee de consequenties 

van de domeinarchitectuur enigszins helder zijn geworden. Een majeure verandering geeft 

altijd onzekerheid. Het onderwerp is zeer belangrijk voor dienstverleners. Hun belangen en 
zorgen, met name rond het zakelijke domein, lijken nog weinig voor het voetlicht te zijn 

gebracht.  

- Dienstverleners herkennen dat BZK meer aandacht zou moeten hebben voor de visie 
hierop en zorgen van uitvoeringsorganisaties, en meer perspectief zou moeten geven op 

het zakelijke domein. De focus ligt nu erg op het burgerdomein. Aan één kant is er begrip 

voor de behoeft aan versimpeling, maar aan de andere kant vragen dienstverleners juist 
meer complexiteit, meer functionaliteiten. 

- Frans de Kok geeft aan dat de domeinarchitectuur voor 90% goed aansluit op het huidige 

eTD-stelsel. Een volgende stap is nu om usecases van het bedrijvendomein in te brengen 
en te beproeven vanuit verschillende perspectieven. 

- De voorzitter rond af dat er een behoefte is om komend half jaar de introductie van en 

ontwikkelingen rond de WDO als agendapunt op te voeren. Conclusies uit de besprekingen 
kunnen hier aan BZK meegegeven worden. 

 

Frans de Kok verlaat de vergadering. 
 

7. Tijdkritische diensten 

De secretaris geeft een korte toelichting. Het Tactisch Beraad wordt gevraagd zich uit te spreken 

over de verschillende invalshoeken op oplossingen voor tijdkritische diensten en over het mogelijke 

vervolg voor die oplossingen. O.a. het volgende wordt besproken: 
- Frank Jonker geeft aan dit uitgebreid te hebben voor besproken in het leveranciersoverleg. 

De leveranciers zien haalbare oplossingen vanuit het stelsel en willen aanbieden om die 

eerst uit te werken. 100% beschikbaarheid is niet realistisch, dat is wel zeker, maar er 
kunnen haalbare technische oplossingen zijn om risico’s voor tijdkritische diensten 

significant te verminderen. 

- Luc Boss geeft aan dat de Belastingdienst de beschikbaarheid van eHerkenning al vrij hoog 
en betrouwbaar vindt. Naar aanleiding van deze notitie zal intern gekeken gaan worden 

naar bepaalde processen en welke maatregelen genomen kunnen worden als die 5 minuten 

voor tijd uitvallen.  
- Laura Ouwehand stelt voor dat er ook een actiepunt hieruit volgt voor BZK. Onder de WDO 

zijn eigen fallbacks van dienstverleners nu niet toegestaan. Rogier van Dokkum geeft aan 

dat de voorkeur van BZK uitgaat uit naar fallbacks vanuit het stelsel. Alleen in een absolute 
noodsituatie kan er wellicht een eigen fallback door dienstverleners ingezet worden. 

- Voor de KVK geldt dat er altijd wel wat ruimte zit in de deadlines voor hun 

toegangsdiensten. Marcel Benninga geeft aan dat voor de KVK vooral van belang is dat 
verstoringen en onbeschikbaarheid duidelijk en inzichtelijk zijn.  

- De voorzitter rondt het agendapunt af en dankt de secretaris voor de heldere notitie. Actie 

(Frank Jonker): Voorstellen vanuit leveranciers voor fallbacks voor toegangsdiensten. 
 
8. Rondvraag en afsluiting 

- Laura Ouwehand geeft aan op korte termijn terug te willen komen op ketenmachtigingen. 

De vraag is wel waar de verschillende wensen concurreren met de doelen in het jaarplan. 
Wordt er zicht gehouden op de realisatie van het jaarplan? De secretaris geeft aan dat in 
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elk Strategisch Beraad over de voortgang op het jaarplan wordt gerapporteerd. Actie 
(secretaris): Rapportage voortgang jaarplan aan TB voorleggen. 

- Volgende vergadering zal de maandrapportage geagendeerd worden om de huidige opzet 

en eventueel veranderde behoefte te evalueren.  
 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
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